
 ةغلك ةيدنلوهلا( NT2 ةلودلا ناحتما/يساسألا ميلعتلا
)ةيناث
ةيدنلوهلا ةمجرتلا

 يف ةبوعص نوهجاوي نيذلا ،نييدنلوهلل ةيدنلوهلا ةغللا يف تارود دجوت ثيح .ةفلتخم تارود )Curio( ويروك مدقت
 يف .ةيدنلوهلا ةغللا ملعت يف نوبغري نيذلا ،ةيدنلوهلا ةغللاب نيقطانلا ريغل تارود اًضيأ كانهو ،ةباتكلاو ةءارقلا
 نكمي .لضفأ لكشب رتويبمكلا مادختسا وأ/و باسحلا وأ/و ةباتكلا وأ/و ةءارقلا نويدنلوهلا ملعتي ،يساسألا ميلعتلا
 ةغللا ملعت تارودب قاحتلالا لالخ نم )ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا( NT2 ةلودلا ناحتما ءادأ ىرخألا تاغللا يثدحتمل
؟)Curio( ويروك ىدل ملعتت نأ ديرت اذام .عمتجملا يف جامدنالا تارودو ةيدنلوهلا

عمتجملا يف جامدنالا ةرودب قاحتلالا ديرأ
 ىلع كنأل يدنلوهلا عمتجملا يف جامدنالا دعاوقب ءافولاب مازتلال عضخت له ؟مألا كتغل تسيل ةيدنلوهلا ةغللا له
.كل ةبسانم ةرودلا هذه اًذإ ؟ملاعلا يف رخآ ناكم نم مداق لاثملا ليبس
 عمتجملا يف جامدنالا تارود لالخ نم عمتجملا يف جامدنالا ناحتما ءادأل دادعتسالا ىلع )Curio( ويروك كدعاست 
 ءزج اذهو .")ONA( يدنلوهلا لمعلا قوس نأشب تاهيجوتلا ةرود" سوردب قاحتلالا اًضيأ كنكميو .اهمظنن يتلا
 يوتحي اًباتك ىلع لصحت فوس .ةربخ يوذ نيملعم لبق نم سرودلا ءاطعإ متيو .عمتجملا يف جامدنالا ناحتما نم
 ىلإ لاقتنالل كدادعإب اًضيأ موقنسو .ةرودلا بسانت ةصاخ رتويبمك جمارب مدختست فوس    كلذكو سورد ىلع
 ناحتما نم اًءزج عمتجملا يف جامدنالا تارود دعُت .)hbo( يلاعلا ينهملا ميلعتلا وأ )mbo( يوناثلا ينهملا ميلعتلا
    .NT2 ةلودلا

ةيمألا وحم ةرود
 مل وأ ،يلصألا مهدلب يف ميلعتلا نم اًدج ليلقلا ردقلا الإ اوقلتي مل نيذلا ،صاخشألل ةصَّصخُم ةيمألا وحم ةرود
 ةينيتال فورحب ةبوتكملا صوصنلا ةباتك وأ ةءارق نوديجي ال نيذلا ،صاخشألل وأ .قالطإلا ىلع ةسردم يأب اوقحتلي
.)اًلثم ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلا وأ ةيدنلوهلاك(
عمتجملا يف جامدنالا ناحتمال دادعتسالا
 داشرإو هيجوت ىلع لصحتو ةيدنلوهلا ةغللا ملعتت فوس .عمتجملا يف جامدنالا ناحتما زايتجال كلهؤت ةرودب قحتلا
.)يدنلوهلا لمعلا قوس نأشب تاهيجوتلا( ONA ةرود لالخ نم
2 ةلودلا ناحتما وأ 1 ةلودلا ناحتمال دادعتسالا
 ىلإ لاقتنالا كنكمي كلذ دعب .2 ةلودلا ناحتما وأ 1 ةلودلا ناحتما ءادأل هجاتحت يذلا ،ةيدنلوهلا ةغللا ىوتسم ملعت
 ناحتما زايتجا دعب( hbo يلاعلا ينهملا ميلعتلا وأ )1 ةلودلا ناحتما زايتجا دعب( mbo يوناثلا ينهملا ميلعتلا
 يف جامدنالا دعاوقب ءافولاب ىلع عقاولا مازتلالاب اًضيأ تيفوأ دق نوكت كلذب ؟ةلودلا ناحتما تزتجا له .)2 ةلودلا
يدنلوهلا عمتجملا

ةفلكتلا



ةفلكتلا
 نم ضرق ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كنكمي اذإ ؟يدنلوهلا عمتجملا يف جامدنالا دعاوقب ءافولاب مازتلال عضخت له
 ةلباقم يف تامولعملا نم ديزملا ىلع لصحت فوسو .ةرودلا فيلاكت عفدل )DUO( ةيذيفنتلا ميلعتلا ةحلصم
        .ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةرظن يقلت نأ اًضيأ كنكمي .نيكراشملا ةرادإب لاصتالا اًضيأ كنكمي .يفيرعتلا لابقتسالا
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ةيدنلوهلا ةغللا ملعتأ نأ ديرأ
 ةغللا ملعت ديرتو يبوروألا داحتالا يف وضع ةلود نم تنأ له ،لاثملا ليبس ىلع ؟مألا كتغل تسيل ةيدنلوهلا ةغللا له
 اًذإ ؟ةيدنلوهلا
.كل ةبسانم ةرودلا هذه

 ةقطنم نم نيكراشملل ةصَّصخُم تارودلا هذه .)Nt2( ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا ةغللا يف تارود )Curio( ويروك مدقت
-West( تنابارب برغ تايدلب نع ةباين ةموكحلا نم معدب تارودلا هذه ميدقت متي .)West-Brabant( تنابارب برغ

Brabant(. نيذلا كئلوأل ةيمألا وحمل ةرود كانه ،لاثملا ليبس ىلع .اهريفوت متي يتلا تارودلا نم عاونأ ةدع كانه 
 تاناحتمال دادعتسالاو كاوتسم عفرل ةيناكمإ اًضيأ كانهو .ةينيتاللا فورحلاب ةباتكلاو ةءارقلا ملعت ىلإ نوجاتحي
 نم ميلعتلا يف ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالا كنكمي ،)Nt2( ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا ةغللا ةرود مامتإ دعب .2و 1 ةلودلا
 دعب( hbo يلاعلا ينهملا ميلعتلا وأ )1 ةلودلا ناحتما زايتجا دعب( mbo يوناثلا ينهملا ميلعتلاب قاحتلالا لالخ
 اًضيأ كربخنسو .هب أدبت يذلا ىوتسملا ددحن فوس ،يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم دعب .)2 ةلودلا ناحتما زايتجا
.كبسانت يتلا ةرودلاب

ةفلكتلا
 ؟انتقطنم تايدلب ىدحإ يف شيعت لهو ؟يبوروأ دلب نم كنأ وأ ؟ةنطاوملاو جامدنالا ناحتما يف لعفلاب تحجن له
 اذه يمسن نحن .فيلاكتلا نم ءزج الإ عفدت نل كنأ ينعي اذهو .ةلودلا نم ةموعدم تارودب قاحتلالا كنكمي اًذإ
 كلذب كربخن فوس ،اهعفدتس يتلا ةيصخشلا ةمهاسملا غلبم رادقم وه ام .ةيصخشلا ةمهاسملا هعفدت يذلا ءزجلا
 فوس .ةنسلا يف ةرود لكل وروي 100 ىصقأ دحب نوكت ةيصخشلا ةمهاسملا .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم ءانثأ
 لفسأ يف ةدوجوملا ةطيرخلا ىلع انتقطنم ىلإ يمتنت يتلا ،تايدلبلا ىرت نأ كنكمي .باتك ءارش ىلإ اًضيأ جاتحت
.ةحفصلا هذه

لضفأ لكشب ةباتكلاو ةءارقلا ملعتأ نأ ديرأ
 ةرودلا هذه اًذإ ؟لضفأ لكشب ةيدنلوهلا ةغللا ةباتكو ةءارق ملعت يف بغرت له نكلو ؟مألا كتغل ةيدنلوهلا ةغللا له
.كل ةبسانم
 ميلعتلا ةلحرم يف .)mbo يوناثلا ينهملا ميلعتلا( 2f ىوتسملا ىتح ةباتكلاو ةءارقلا ملعتت فوس ةرودلا هذه يف
 ةلحرملا يف ءدبلا ىوتسم ىتحو ةيمألا وحم ةرود نم اًءدب .تايوتسملا عيمج يف سورد ءاطعإ متي يساسألا
 يفو لزنملا يف كدعاسي كلذو .ةقثلا نم ديزملا بستكت ،لضفأ لكشب ةباتكلاو ةءارقلا ملعت لالخ نم .ةيلاتلا ةيميلعتلا



 ةلحرملا يف ءدبلا ىوتسم ىتحو ةيمألا وحم ةرود نم اًءدب .تايوتسملا عيمج يف سورد ءاطعإ متي يساسألا
 يفو لزنملا يف كدعاسي كلذو .ةقثلا نم ديزملا بستكت ،لضفأ لكشب ةباتكلاو ةءارقلا ملعت لالخ نم .ةيلاتلا ةيميلعتلا
.يساسألا ميلعتلا نمض ةباتكلاو ةءارقلا ةرود ربتعت .اًضيأ لمعلا

ةرودلا ماتتخاو رابتخالا ءادأ
 تابثإ ىلع لصحت فوسف ،حاجنب ةرودلا تيهنأ اذإ .ةرودلا ةياهنو ةيادب يف كتامولعم رابتخاب ملعملا موقي فوس
هتزرحأ يذلا مدقتلاب صخلُم عم ةرودلا يف ةكراشملاب

ةفلكتلا
 وه ام .ةباتكلاو ةءارقلا ةرود يف ةكراشملل ةيصخش ةمهاسم طقف عفدتس اًذإ ؟انتقطنم تايدلب ىدحإ يف شيعت له
 .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم ءانثأ كلذب كربخن فوس ،طبضلاب اهعفدتس يتلا ةيصخشلا ةمهاسملا غلبم رادقم
 ىلع انتقطنم ىلإ يمتنت يتلا ،تايدلبلا ىرت نأ كنكمي .ةنسلا يف ةرود لكل وروي 100 ىصقأ دحب نوكت ام اًمئادو
.ةحفصلا هذه لفسأ يف ةدوجوملا ةطيرخلا

لضفأ لكشب باسحلا ملعتأ نأ ديرأ
.مألا مهتغل ةيدنلوهلا ةغللا نوكت نيذلا صاخشألل ةصَّصخُم ةرودلا هذه
 هذه يف ملعتت فوس .لزنملا يفو ةيمويلا ةايحلا يف اًضيأ نكلو ،لمعلا يف طقف مهم سيل .اًدج مهم باسحلا ملعت
 فوسو .تاراطقلا ديعاومو لوادجلاو برضلاو حرطلاو عمجلا لاثملا ليبس ىلع .باسحلل ةيساسألا تاراهملا ةرودلا
 ،ةيلزنملا ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ نع بيتك لمع لالخ نمو .ةيلاملا غلابملاب قلعتي اميف لضفأ لكشب باسحلا اًضيأ ملعتت
 ميلعتلا نمض باسحلا ةرود ربتعت .قافنإلاو لخدلا لدعم ىلع ةبقاث ةرظن ىلع لوصحلا كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع
.يساسألا

ةرودلا ماتتخاو رابتخالا ءادأ
 تابثإ ىلع لصحت فوسف ،حاجنب ةرودلا تيهنأ اذإ .ةرودلا ةياهنو ةيادب يف كتامولعم رابتخاب ملعملا موقي فوس
.هتزرحأ يذلا مدقتلاب صخلُم عم ةرودلا يف ةكراشملاب

ةفلكتلا
 رادقم وه ام .باسحلا ةرود يف ةكراشملل ةيصخش ةمهاسم طقف عفدتس اًذإ ؟انتقطنم تايدلب ىدحإ يف شيعت له



ةفلكتلا
 رادقم وه ام .باسحلا ةرود يف ةكراشملل ةيصخش ةمهاسم طقف عفدتس اًذإ ؟انتقطنم تايدلب ىدحإ يف شيعت له
 ام اًمئادو .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم ءانثأ كلذب كربخن فوس ،طبضلاب اهعفدتس يتلا ةيصخشلا ةمهاسملا غلبم
 ةطيرخلا ىلع انتقطنم ىلإ يمتنت يتلا ،تايدلبلا ىرت نأ كنكمي .ةنسلا يف ةرود لكل وروي 100 ىصقأ دحب نوكت
.ةحفصلا هذه لفسأ يف ةدوجوملا

 لكشب رتويبمكلا مادختسا ةيفيك ملعتأ نأ ديرأ
لضفأ
.مألا مهتغل ةيدنلوهلا ةغللا نوكت نيذلا ،صاخشألل ةصَّصخُم ةرودلا هذه
 اهيف كملعن اًعوبسأ 12 اهتدم ةرود )Curio( ويروك مدقت كلذل .ةيمقرلا تاراهملا باستكا ةيمهأ دادزت ،تقولا عم
 .لاثملا ليبس ىلع ،يحوللا زاهجلا وأ لومحملا رتويبمكلا وأ يبتكملا رتويبمكلا زاهج عم لماعتت فيك .تايساسألا
 ديرب باسح ءاشنإو ةرغاشلا فئاظولا نع ثحبلا اًضيأ كلذكو .نامأب تنرتنإلا مادختسا ةيفيك كملعن فوسو
 ميلعتلا نمض ةيمقرلا تاراهملا ةرود ربتعت .كلذ لك متي فيك كيرن فوس .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ينورتكلإ
.يساسألا

ةرودلا ماتتخاو رابتخالا ءادأ
 تابثإ ىلع لصحت فوسف ،حاجنب ةرودلا تيهنأ اذإ .ةرودلا ةياهنو ةيادب يف كتامولعم رابتخاب ملعملا موقي فوس
.هتزرحأ يذلا مدقتلاب صخلُم عم ةرودلا يف ةكراشملاب

ةفلكتلا
 ام .ةيمقرلا تاراهملا ةرود يف ةكراشملل ةيصخش ةمهاسم طقف عفدتس اًذإ ؟انتقطنم تايدلب ىدحإ يف شيعت له
 .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم ءانثأ كلذب كربخن فوس ،طبضلاب اهعفدتس يتلا ةيصخشلا ةمهاسملا غلبم رادقم وه
 ىلع انتقطنم ىلإ يمتنت يتلا ،تايدلبلا ىرت نأ كنكمي .ةنسلا يف ةرود لكل وروي 100 ىصقأ دحب نوكت ام اًمئادو
.ةحفصلا هذه لفسأ يف ةدوجوملا ةطيرخلا

كارتشالا ليجست
 فوس .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم دعوم ديدحتب موقنس ،كبلط ىقلتن امدنعو .انتارود نم ةدحاو يف ليجستلاب مق
 يساردلا ماعلا لالخ ةرود يأ يف ليجستلا كنكمي .ةحيصنلا كل مدقنس مث ،كل بسانملا ءدبلا ىوتسم وه ام ىرن



 فوس .يفيرعتلا لابقتسالا ةلباقم دعوم ديدحتب موقنس ،كبلط ىقلتن امدنعو .انتارود نم ةدحاو يف ليجستلاب مق
 يساردلا ماعلا لالخ ةرود يأ يف ليجستلا كنكمي .ةحيصنلا كل مدقنس مث ،كل بسانملا ءدبلا ىوتسم وه ام ىرن
.هلمكأب

تارودلا ىدحإ يف كارتشالل لِّجس
تارودلا ىدحإ يف كارتشالل لِّجس
؟تامولعملا نم ديزملا ةفرعم ديرت له
 وأ اًيفتاه انب لاصتالا اًمئاد كنكمي ؟تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا ديرت وأ ىرخأ تاراسفتسا كيدل له
.ينورتكلإلا ديربلا ربع انتلسارم

bent2@curio.nl :ينورتكلإلا ديربلا ناونع
5784747-076 :اديرب يف انعرف فتاه مقر 
554990-0165 :لادنزور يف انعرف فتاه مقر

نعرفأ
 ىلإ ةفاضإلاب .)Roosendaal( لادنيزورو )Breda( اديرب يف :ةيسيئرلا انعورف نم نينثا يف تارودلا ءاطعإ متي 
 نوكت تارودلا ديعاوم .)West-Brabant( تنابارب برغ يف ىرخأ عورف ةدع يف اًضيأ تارودلا ءاطعإ متي ،كلذ
     ةيسردملا تالطعلا لالخ سورد ءاطعإ متي ال .ناكمإلا ردق كلزنم نم ةبرقم ىلعو ءاسملا يفو راهنلا لالخ

    

ةيسيئرلا عورفلا
 ةغللا تارودو يساسألا ميلعتلا تارود عيمج ميدقت متي عرفلا اذه يف .ةيسيئرلا انعورف دحأ اديرب يف دجتس
.تامولعملا نم ديزمب كدمن نأ اندعسي ؟ديرب يف انعرف ىلع فرعتلل علطتت له .)Nt2( ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا
.انعورف ىلع فرعت

/يساسألا ميلعتلا تارود نم ةلماك ةعومجم طقف دجت نل عرفلا اذه يف . لادنيزور يف عقي يناثلا يسيئرلا انعرف
 علطتت له .)VAVO( رابكلل ماعلا يوناثلا ميلعتلا اًضيأ دجتس نكلو )ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا( NT2 ةلودلا ناحتما
.لادنيزور يف انعرف ىلع كعلطُن نأ اندعسي ؟لادنيزور يف انعرف ىلع فرعتلل

.انعورف ىلع فرعت


